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S t r e s z c z e n i e

W	 związku	 z	 ciągłymi	 zmianami	 w	 krajobrazie	 wsi	 i	 dążeniem	 do	 jej	 unowocześnienia	 znikają	
z	 krajobrazów	wiejskich	 niektóre	 ich	 charakterystyczne	 elementy.	 Najważniejsze	 z	 nich	 to:	wiejskie	
ogrody	przydomowe,	ogrody	kościelne	 i	mała	architektura	–	kapliczki	oraz	krzyże	przydrożne	wraz	
z	charakterystycznym	otoczeniem	zieleni	w	postaci	drzew	lub	polnych	kwiatów.	Każdy	z	tych	elementów	
składa	 się	na	harmonijny,	wymowny	 i	piękny	 krajobraz	 ,	 stanowiący	 swoistego	 rodzaju	 symbol	wsi	
polskiej.	Jednym	z	przykładów	niezwykłych	budowli	w	krajobrazie	wsi	są	kościoły	drewniane.	Pełnią	rolę	
nie	tylko	obiektów	sakralnych,	ale	są	także	niezwykle	ważnym	elementem	dziedzictwa	kulturowego.	 
To	właśnie	w	ich	otoczeniu	tworzono	unikatowe	kompozycje	ogrodowe,	które	podobnie	jak	kościoły	
wymagają	 rozpoznania,	wnikliwej	analizy,	a	w	dalszym	postępowaniu	 rewaloryzacji	 i	ochrony	oraz	
zaleceń	co	do	sposobu	pielęgnacji	i	utrzymania	starych	drzewostanów.

Słowa kluczowe:  ogród kościelny, cmentarz przykościelny

A b s t r a c t

As	 a	 result	 of	 continuous	 changes	 in	 a	 village	 landscape	 to	 become	 modern,	 the	 following	
characteristic	elements	disappear:	rural	gardens	near	houses	and	churches,	small	architecture,	i.e.,	
shrines,	near	road	crucifixes	with	characteristic	green	areas	composed	with	trees	of	flowers.	It	needs	
to	 be	 noticed	 that	 each	 of	 these	 elements	 creates	 harmonious,	 symbolic	 and	 beautiful	 scenery	
which	perfectly	represents	Polish	village.	One	of	the	examples	of	extraordinary	buildings	which	are	
an	integral	part	of	the	scenery	are	wooden	churches.	They	act	not	only	as	a	sacred	object,	but	they	
also	are	an	important	element	of	the	cultural	heritage.	In	their	vicinity,	unique	gardening	compositions	
were	created.	 These	compositions,	 similarly	 to	churches	 themselves,	 require	 recognition,	 thorough	
analysis,	revalorization,	protection	and	recommendations	regarding	the	proper	method	of	upkeep	
and	care	of	old	trees.
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1. WSTęP

W	związku	z	ciągłymi	zmianami	w	krajobrazie	wsi	i	dążeniem	do	jej	unowocześnie-
nia	znikają	z	krajobrazów	wiejskich	niektóre	ich	charakterystyczne	elementy.	Najważ-
niejsze	z	nich	to:	wiejskie	ogrody	przydomowe,	ogrody	kościelne	i	mała	architektura	
–	kapliczki	oraz	krzyże	przydrożne	wraz	z	charakterystycznym	otoczeniem	zieleni	w	po-
staci	drzew	lub	polnych	kwiatów.	Każdy	z	tych	elementów	składa	się	na	harmonijny,	
wymowny	i	piękny	krajobraz,	stanowiący	swoistego	rodzaju	symbol	wsi	polskiej.

Jednym	z	przykładów	niezwykłych	budowli	w	krajobrazie	wsi	są	kościoły	drewnia-
ne.	Na	terenie	Polski	stawiano	je	od	początków	chrześcijaństwa.	Polska,	obok	Czech	
i	Norwegii,	może	poszczycić	się	największym	skupiskiem	tego	rodzaju	budowli	(zwłasz-
cza	w	południowej	Polsce)1.

Kościoły	drewniane	stanowią	nie	tylko	obiekt	sakralny,	ale	są	niezwykle	ważnym	
elementem	dziedzictwa	kulturowego.	To	właśnie	w	ich	otoczeniu	tworzono	unikato-
we	kompozycje	ogrodowe,	które	podobnie	jak	kościoły	wymagają	rozpoznania,	wni-
kliwej	analizy,	a	w	dalszym	postępowaniu	rewaloryzacji	i	ochrony	oraz	zaleceń	co	do	
sposobu	pielęgnacji	i	utrzymania	starych	drzewostanów.	Warto	nadmienić,	że	piękno	
drewnianych	kościołów	doceniono	w	2003	roku,	wpisując	na	Listę	Światowego	Dzie-
dzictwa	Kulturowego	i	Przyrodniczego	Ludzkości	UNESCO	sześć	małopolskich	kościo-
łów	 (kościół	 św.	Michała	Archanioła	w	 Binarowej,	 kościół	 św.	Michała	Archanioła	
w	Dębnie	Podhalańskim,	kościół	św.	Leonarda	w	Lipnicy	Murowanej,	kościół	św.	św.	
Filipa	i	Jakuba	w	Sękowej,	kościół	Wniebowzięcia	NMP	w	Haczowie,	kościół	Wszyst-
kich	Świętych	w	Bliznem)2.

Początki	 zainteresowania	modrzewiowymi	 kościółkami	 sięgają	 lat	 30.	XIX	wieku.	
Szczegółowe	opracowania	pojawiają	się	pod	koniec	XX	wieku,	co	może	się	wiązać	
z	tym,	 że	do	 tego	momentu,	budowle	 te	 traktowano	 jako	mało	 znaczący	przejaw	
sztuki	ludowej,	a	materiał,	z	którego	powstawały,	uznawano	za	drugorzędny	i	w	związ-
ku	z	tym	nie	przewidywano,	że	przetrwają	one	stulecia3.	Duży	wkład	w	badania	drew-
nianych	kościółków	wniosło	grono	wybitnych	naukowców,	należących	do	Konser-
watorów	Galicji	Zachodniej,	którzy	w	latach	1913-1916	wydali	trzy	zeszyty,	opisujące	
59	obiektów,	w	tym	55	kościoły,	3	cerkwie	i	1	dzwonnicę.	Opracowania	te	po	dzień	
dzisiejszy	stanowią	punkt	wyjściowy	do	wszelkiego	rodzaju	badań	nad	drewnianą	ar-
chitekturą	sakralną	Małopolski4.

Niestety,	jeśli	chodzi	o	ogrody	przykościelne,	nie	poświęca	się	im	tak	dużej	uwagi,	
jak	np.	 założeniom	parkowym	czy	 rezydencjonalnym.	Może	 się	 to	brać	 z	mylnego	
przeświadczenia	o	niskiej	wartości	kompozycyjnej	tych	kompleksów.	W	literaturze	bar-
dzo	 rzadko	można	 znaleźć	 informacje	o	 tego	 typu	 założeniach	 (wśród	nielicznych	
prace	m.in.	H.	Nadrowskiego	czy	A.	Majdeckiej-Strzeżek).	Częściej,	jak	już	wspomnia-
no,	pojawiają	się	opisy	dotyczące	samych	kościołów.	Na	wyjątkowe	znaczenie	ogro-
dów	przykościelnych	(teren	kościelny	wydzielony	murem	granicznym,	często	włączo-
ny	w	użytkowanie	religijno-kultowe)	zwrócono	uwagę	w	artykule	„Historyczne	ogrody	
krakowskiego	centrum	kultury.	Style	i	kompozycja	–	krajobraz	–	sacrum	–	nurty	rodzime	
i	europejskie”	A.	Mitkowskiej	i	K.	Hodor.	Zespoły	te	sklasyfikowano	jako	krajobrazowe	
sacrum bezpośrednie,	decydujące	o	oryginalnym	klimacie	wsi	polskiej.	Podkreślono	
specyficzną	formę	kompozycji	ogrodowej,	decydującej	o	lokalnym	klimacie	miejsca,	
1	 Według	R.	Brykowski	Drewniana architektura kościelna w Małopolsce XV wieku,	Wrocław	1981.	Drewniane	
kościoły	oprócz	Polski	znajdują	się	jeszcze	w	Czechach,	Norwegii,	Szwecji	i	Słowacji,	zaś	pojedyncze	zabytki	
w	Anglii,	Niemczech	i	Francji.
2	 www.dziedzictwo.polska.pl/lista_unesco
3	 Brykowski,	op. cit.,	s.	7-8.
4 Ibidem,	s.	21.	Mowa	tu	o	trzech	zeszytach	opracowanych	przez	F.	Kopera	i	L.	Lepszy,	Kościoły drewniane 
Galicyi Zachodniej,	Grono	Konserwatorów	Galicyi	Zachodniej,	Kraków	1916.
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a	także,	poprzez	zastosowanie	zieleni	wysokiej	wokół	budynku	świątyni,	wzbogacają-
cej	widok	panoramiczny	kompleksu	kościelnego	w	panoramie	wsi5	(il.	1).

Doceniając	 znaczenie	 specyfiki	 ogrodów	 przykościelnych	 w	 krajobrazie	 Polski,	
a	także	w	połączeniu	z	bryłą	obiektów	sakralnych	tak	charakterystycznych	dla	nasze-
go	regionu,	postanowiono	zbadać	niektóre	z	kompleksów	znajdujących	się	na	tere-
nie	Małopolski. W	opracowaniu	podjęto	próbę	analizy	otoczenia	kościołów	drewnia-
nych	zlokalizowanych	w	powiecie	wadowickim.	Zwrócono	uwagę	na	stan	zagospo-
darowania	ogrodów,	nawiązanie	stylowe	do	budynku	kościoła,	próby	rekonstrukcji	
dawnych	założeń	kompozycyjnych,	a	także	dokonano	w	miarę	szczegółowej	inwen-
taryzacji	pozostałości	elementów	cmentarnych	w	otoczeniu	omawianych	kościołów.

2. LOKALIZACJA

Powiat	wadowicki	obejmuje	obszar	w	dorzeczu	Skawy,	leżący	na	Pogórzu,	w	Be-
skidzie	Małym	oraz	 Średnim.	Graniczy	 z	 siedmioma	powiatami:	 chrzanowskim,	 kra-
kowskim,	myślenickim,	 suskim,	 żywieckim,	 oświęcimskim	 i	 bielskim.	Obejmuje	 gminy	
Spytkowice,	Brzeźnicę,	Wadowice,	Kalwarię,	Lanckoronę,	Stryszów,	Mucharz,	Andry-
chów,	Wieprz	i	Tomice.

W	granicach	powiatu	znajduje	się	osiem	kościołów	drewnianych,	zlokalizowanych	
w	północnej	części	powiatu,	we	wsiach:	Marcyporęba,	Sosnowice,	Nidek,	Woźniki,	
Barwałd	Dolny,	Tłuczań,	Skawinki,	Radocza.

Wyjątkowe	walory	przyrodnicze	 i	 kulturowe,	a	 zwłaszcza	charakter	 religijny	 spo-
wodowały	rozwój	turystyki	w	powiecie.	Punktem	docelowym	turystyki	pielgrzymkowej	
są	Wadowice	–	miejsce	urodzenia	Ojca	Świętego	–	Jana	Pawła	II,	oraz	Sanktuarium	
5	 A.	Mitkowska,	K.	Hodor,	Historyczne ogrody krakowskiego centrum kultury. Style  i kompozycja – krajobraz 
– sacrum – nurty rodzime i europejskie,	materiały	konferencyjne	Tu wszystko jest Polską...	Eseje	krajoznawcze	
o	Krakowie	i	Małopolsce,	Kraków	2009,	s.	124-125.

Il.	 1.	 Kościół	 jako	 dominanta	 w	 panoramie	 wsi	 Marcyporęba	 (fot.	 M.	 Wilkosz- 
-Mamcarczyk)

Ill.	1.	Church	as	a	dominante	in	a	panoramic	view	of	the	Marcyporęba	village	(photo	
M.	Wilkosz-Mamcarczyk)
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Pasyjno-Maryjne	przy	 klasztorze	oo.	 Bernardynów	w	Kalwarii	 Zebrzydowskiej	 (obiekt	
wpisany	na	listę	UNESCO	jako	zespół	architektoniczno-krajobrazowy	i	pielgrzymkowy	
w	Kalwarii	Zebrzydowskiej).

3. HISTORIA WSI I PARAFII

Marcyporęba,	wieś	położona	w	gminie	Brzeźnica,	na	południowy	wschód	od	Za-
tora.	Wieś,	powstała	na	początku	XIV	wieku,	została	założona	przez	Marka	Radwanitę	
„na	surowym	korzeniu”.	Pierwsza	wzmianka	o	tej	miejscowości	pochodzi	z	1335	roku	
i	dotyczy	poboru	świętopietrza	z	istniejącej	tam	już	wówczas	parafii6.	Do	1353	roku	do	
parafii	należały	 Tłuczań	 i	Kosowa,	które	w	 tym	właśnie	 roku	usamodzielniły	 się.	Ko-
ściół	w	Marcyporębie	jest	bardzo	często	pomijany	przez	turystów,	a	przecież	–	mało	
kto	o	tym	wie	–	to	właśnie	on	dzieli	swą	historię	z	klasztorem	bernardynów	w	Kalwarii	
Zebrzydowskiej.	Łączy	je	historia	obrazu	Matki	Bożej	z	Dzieciątkiem,	który	pierwotnie	
miał	znajdować	się	w	kościele	w	Marcyporębie,	ale	w	związku	z	cudem	(Matka	Boska	
płacząca	krwawymi	łzami)	został	przeniesiony	do	klasztoru	w	Kalwarii7.

6	 Kucharczyk,	op. cit.,	s.	12.
7 Ibidem,	s.	7-13.

Il.	2.	Mapa	 powiatu	 wadowickiego	 z	 zaznaczoną	 lokalizacją	 kościołów	 drewnianych	 
(M.	Wilkosz-Mamcarczyk)

Ill.	2.	Localizacion	of	the	wooden	chuch	in	Wadowice.	(M.	Wilkosz	–	Mamcarczyk)
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Zabytkowy	kościół	św.	Marcina	jest	jednym	z	wielu	leżących	na	trasie	Szlaku	Archi-
tektury	Drewnianej	–	regionu	jurajsko-oświęcimskiego.	Zbudowany	został	w	1670	roku	
jako	trzeci	z	kolei	na	tym	samym	miejscu.	Jest	to	kościół	jednonawowy	o	konstrukcji	
zrębowej,	z	dobudowanym	przedsionkiem	od	strony	południowej.	Wejście	do	kościo-
ła	prowadzi	przez	wieżę	dobudowaną	w	 latach	70.	XX	w.	Dach	kościoła	był	 kryty	
gontem	dopiero	na	początku	XX	wieku,	później	zastąpiono	go	blachą.	Budowla	jest	
zaliczana	do	gotyckich	kościołów	drewnianych.

Najstarszym	zabytkiem	znajdującym	się	wewnątrz	budynku	 jest	 rzeźba	Chrystusa	
ukrzyżowanego	pochodząca	z	wcześniejszego	kościoła.	Na	uwagę	zasługuje	rene-
sansowa	chrzcielnica	z	XVI	wieku.	Kościół	posiada	trzy	rokokowe	ołtarze,	w	tym	głów-
ny	z	XVII	wieku	z	obrazem	Matki	Bożej	Wniebowziętej.	Ponadto	we	wnętrzu	znajdują	
się	ciekawe	portale,	w	tym	tzw.	długoszowski8.

Woźniki,	wieś	w	gminie	Tomice,	należy	do	najstarszych	wsi	nadskawiańskich.	Przy-
puszcza	się,	że	w	związku	ze	swoim	dawnym	nadgranicznym	położeniem	(pomiędzy	
księstwem	krakowskim	i	śląskim	księstwem	opolskim)	istniała	tu	umocniona	budowla	
obronna.	Pierwsza	wzmianka	o	wsi	pochodzi	z	1242	roku,	kiedy	to	określa	się	ją	nazwą	
„Woznyk”9.

Kościół	został	zbudowany	w	XVI	wieku.	W	1787	roku	dobudowano	wieżę,	a	pod	
koniec	XIX	wieku	kaplicę.	Niestety,	podczas	pożaru	w	1959	roku	spłonęła	większość	
kościoła,	który	został	całkowicie	odbudowany	po	około	10	latach.	Budynek	ma	kon-
strukcję	zrębową.	Prezbiterium	wieloboczne	z	zakrystią	usytuowaną	od	północy,	a	od	
południa	z	dobudowaną	murowaną	kaplicą.	Do	zakończonej	 iglicą	 izbicowej	wie-
ży	przylega	kruchta,	zaś	na	terenie	ogrodu	przykościelnego	znajduje	się	drewniana	
dzwonnica.

Skawinki,	wieś	w	gminie	Lanckorona,	położona	w	dolinie	potoku	Skawinka.	Przy-
wilej	lokacyjny	wsi	„na	surowym	korzeniu”	otrzymała	za	panowania	Kazimierza	Wiel-
kiego.	W	1889	roku	wieś	weszła	w	skład	rozległych	dóbr	izdebnickich,	należących	do	
Habsburgów10.

Kościół	parafialny	w	Skawinkach	pod	wezwaniem	św.	Joachima	został	przeniesio-
ny	z	Przytkowic,	gdzie	wybudowano	go	na	przełomie	XV	i	XVI	wieku.	W	związku	z	wy-
budowaniem	tam	drugiego	kościoła,	stary,	drewniany	uległ	całkowitemu	zapuszcze-
niu,	a	nawet	założono	w	nim	wytwórnię	dachówek.

Kościół	o	konstrukcji	 zrębowej,	 zbudowany	na	planie	krzyża	greckiego,	posiada	
współczesne	wyposażenie.

Nidek,	wieś	położona	pomiędzy	Andrychowem	a	Wieprzem.	W	historii	nazwa	wsi	
pojawia	 się	 już	na	początku	XIV	wieku,	 kiedy	 jej	właścicielami	była	 rodzina	 Jorda-
nów11.	Pod	koniec	XX	wieku	istniały	tu	trzy	małe	folwarki	i	gorzelnia.	We	wsi	zachował	
się	folwark	oraz	drewniany	kościołek	pochodzący	z	XVI	wieku.	Warto	zwrócić	uwagę	
na	fakt,	że	kościółek	ten	jako	jeden	z	nielicznych	w	tym	rejonie	zachował	się	do	dziś	
bez	większych	zmian	i	przeróbek.	Nawa	oraz	prezbiterium	posiadają	konstrukcję	zrę-
bową	i	są	nakryte	wspólnym	dachem	jednokalenicowym,	krytym	gontem.	Wieża	ma	
szeroką	izbicę	i	ostrołukowy	hełm	kryty	blachą.	Jako	jedyny	kościółek	powiatu	wado-
wickiego	ma	dookoła	podcienia,	otwarte	i	zamknięte	(przy	wieży).	Portal	wejściowy	
kościoła	profilowany	w	ośli	grzbiet.	Ściany	wnętrz	zdobione	są	polichromią	z	XIX	wieku,	
zaś	wyposażenie	jest	neobarokowe	i	współczesne.

8	 Na	podstawie	materiałów	udostępnionych	przez	proboszcza	parafii	ks.	J.	Giądła.
9	 P.	Mostowik,	Z	dziejów Księstwa Oświęcimskiego i Zatorskiego XII i XVI w.,	Toruń	2006,	s.	198-199.
10	 J.	Zinkow,	Wadowice i okolice,	Wadowice	2001,	s.	198.
11	 Mostowik,	op. cit.,	s.	176.
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Tłuczań,	wieś	położona	w	zachod-
niej	 części	 Pogórza	 Wielickiego,	 na	
północnych	 stokach	Płaskowyżu	Dra-
boża.	Jej	korzenie	sięgają	średniowie-
cza,	a	pierwsze	zapisy	pochodzą	z	1353	
roku.	 Wielokrotnie	 zmieniała	 swoich	
właścicieli,	należąc	m.in.	do	Strzeszów	
herbu	Kuczka	(XV	w.),	Porębskich	her-
bu	Radwan	(XVII	i	XVIII	w.),	Żydowskich	
czy	 Zielińskich.	W	XIX	wieku	wyodręb-
niły	 się	dwa	majątki	 ziemskie:	 Tłuczań	
Dolna	i	Tłuczań	Górna12.

Drewniany	 kościół	 w	 Tłuczani	 po-
chodzi	 z	 1664	 roku.	 Zbudowany	 na	
miejscu	poprzedniej	świątyni	był	dwu-
krotnie	 odnawiany.	 Budynek	 o	 kon-
strukcji	zrębowej,	z	wielobocznym	pre-
zbiterium,	przykryty	jest	dwuspadowym	
dachem,	 a	 od	 zachodniej	 strony	 do	
kościoła	 prowadzi	 portal	 w	 kształcie	
oślego	 grzbietu.	 Wnętrze	 i	 wyposaże-
nie	wykonano	w	stylu	barokowym.

Niestety,	 kościół	 uległ	 znacznym	
zniszczeniom,	 wielokrotnie	 był	 okra-
dany,	 a	 obecnie	 jest	 już	 nieużytko-
wany.	 Z	 inicjatywy	 lokalnej	 społecz-
ności	 powstał	 niedawno	 Społeczny	
Komitet	 Ratowania	 Kościółka.	 Może	
właśnie	 dzięki	 działaniom	 podjętym	

przez	tę	grupę	ludzi	uda	się	we	właściwy	sposób	odnowić	ten	zabytkowy	budynek	
(il.	3).

Radocza,	pierwsze	wzmianki	o	wsi	pochodzą	z	1326	roku,	kiedy	należała	do	Ra-
dwanity	Radocza.	Od	XIV	do	XVI	wieku	znajdowała	się	w	granicach	księstwa	oświę-
cimskiego	i	zatorskiego.	Od	XIV	wieku	zmieniała	swych	właścicieli.	Pod	koniec	XIX	wie-
ku	jednym	z	zacniejszych	właścicieli	był	Franciszek	Baum.

W	latach	1867-1934	Radocza	jest	samodzielną	gminą	używającą	herbu	z	wyobra-
żeniem	pługa	i	kosy	na	tle	snopu	zboża13.

Drewniany	 kościół	 Przemienienia	 Pańskiego	 z	 XVI	wieku,	 który	w	czasach	 re-
formacji	był	zborem	kalwińskim,	wielokrotnie	przebudowywano	i	obecnie	nie	po-
siada	już	swej	pierwotnej	formy.	W	latach	80.	XX	wieku,	w	związku	ze	złym	stanem	
drewna,	z	którego	powstała	świątynia,	konieczny	był	 jego	prawie	całkowity	de-
montaż.	Jedyną	pozostałością	oryginalnego	kościoła	są	obecnie	cztery	słupy	no-
śne	wieży.	Prezbiterium	świątyni	jest	wieloboczne,	nawa	z	wieżą	wydłużona,	a	do	
prezbiterium	przylega	murowana	zakrystia.	Wieża	kościoła	posiada	bardzo	cha-
rakterystyczne,	 strzeliste	 zakończenie.	Rokokowe	wyposażenie	pochodzi	 z	wcze-
śniejszych	kościołów14.

12 Ibidem,	s.	192.
13	 Zinkow,	op. cit.,	s.	201.
14	 Kościół	w	Radoczy	jest	wpisany	w	rejestr	zabytków,	jednak	w	styczniu	2010	roku	pojawia	się	wpis,	że	świątynia	
jest	w	trakcie	procedury	skreślenia	z	listy.

Il.	 3.	 Kościół	w	 Tłuczani	 (fot.	M.	Wilkosz-Mamcarczyk)

Ill.	 3.	 The	 church	 in	 Tłuczań	 (photo	 M.	 Wilkosz- 
-Mamcarczyk)
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Barwałd,	wieś	położona	na	pograniczu	Pogórza	Wielickiego	i	Beskidu	Makowskie-
go.	Od	początku	swojego	istnienia	był	wsią	książęcą	i	należał	do	zamku	barwałdz-
kiego,	później	wchodził	w	skład	starostwa	barwałdzkiego.	Po	I	rozbiorze	Polski	należał	
kolejno	do	Ksawerego	Branickiego,	Jana	Starowieyskiego	i	Moszczyńskich.

Drewniany	kościół	św.	Erazma	wzmiankowany	jest	już	w	1326	roku,	parafia	została	
erygowana	w	1515	roku,	a	obecny	kościół	został	ufundowany	przez	Jana	Biberste-
ina	 Starowieyskiego.	Obiekt	 kilkakrotnie	poddano	 renowacji	w	 XIX	 i	 XX	wieku.	 Jest	
to	budowla	o	konstrukcji	zrębowej	ze	słupową	wieżą	(pochodzi	jeszcze	z	XVI	wieku).	
Prezbiterium	jest	wieloboczne,	od	zachodu	znajduje	się	przedsionek,	a	od	wschodu	
do	prezbiterium	przylega	wieża	zwieńczona	barokowym	hełmem	pokrytym	gontem.	
Wnętrze	kościoła	ozdabia	polichromia,	zaś	większość	elementów	wykonano	w	stylu	
barokowym.	Na	belce	tęczowej,	wewnątrz	kościoła,	krucyfiks	z	XVI	wieku.

Sosnowice,	oddalone	o	około	15	km	od	Wadowic.	Najprawdopodobniej	pierwsze	
wzmianki	o	wsi	pochodzą	z	1398	roku,	kiedy	wymieniana	 jest	 jej	nazwa	jako	Sosno-
wicz.	Wieś	należała	wtedy	do	Paszko	Węgrzyna.	W	XV	wieku	zbudowano	tu	dworek	
–	Folwark	Gorzutkowice15.

Kościół	Imienia	Najświętszej	Marii	Panny	powstał	w	XVI	wieku	jako	fundacja	rodziny	
Strzałów.	Kilkakrotnie	odnawiany	jest	budowlą	o	konstrukcji	zrębowej.	Dach	kościoła	
jest	dwukalenicowy,	kryty	blachą.	Wnętrze	pokryte	barokową	polichromią,	a	wypo-
sażenie	stylowo	nawiązuje	do	kościoła	w	Kalwarii	Zebrzydowskiej.	Wewnątrz,	w	ołtarzu	
głównym,	znajduje	się	słynny	obraz	Matki	Bożej	z	Dzieciątkiem,	uznawany	za	cudow-
ny.	Związane	są	z	nim	liczne	legendy.	W	posadzce	kościoła	znajduje	się	grobowiec	
rodziny	Strzałów	z	XVI	wieku.

4. CHARAKTERYSTYKA OGRODÓW PRZYKOŚCIELNYCH

Ogrody	przykościelne	to	najbliższe	otoczenie	kościoła,	wydzielone	murem	granicz-
nym.	 Szkielet	 kompozycji	wyznaczony	 jest	przez	 ścieżkę	obiegającą	 świątynię.	 Bar-
dzo	często	 jest	włączony	w	 użytkowanie	 religijno-kultowe,	 zwłaszcza	 nabożeństwa	
procesyjne.	Liczne	są	także	elementy	małej	architektury,	np.	figury,	kapliczki,	stacje	
Drogi	Krzyżowej.	W	silniej	rozbudowanych	kompozycjach	ścieżka	okrężna	wzbogaco-
na	 jest	o	ścieżki	pomocnicze,	 tworzące	dość	skomplikowane	 i	 różnicowane	układy	
planistyczne16.	 W	 wiejskich	 ogrodach	 przykościelnych	 charakterystyczna	 jest	 także	
roślinność	komponowana,	m.in.	 lipy,	dęby,	kasztanowce	oraz	 inne	gatunki	mające	
charakter	symboliczny.

Warto	wspomnieć,	że	ogrody	te	bardzo	często	powstawały	na	obszarach	wcze-
śniej	zagospodarowanych	pod	cmentarze.	Cmentarze	te	w	większości	zostały	jednak	
przeniesione	poza	teren	świątyni	w	XVIII	wieku	m.in.	ze	względów	sanitarnych17.	Jedy-
nie	zasłużone	osoby	pozwalano	chować	przy	 świątyniach,	czego	dowodem	może	
być	fakt,	że	przy	wielu	kościołach	pozostawały	pomniki	nagrobne	znanych	obywa-
teli	wsi18	(il.	4).	Ta	tendencja	do	lokalizowania	cmentarzy	w	obrębie	kościołów	sięga	 

15	 M.	 Porębski,	 Budownictwo  obronne  i  rezydencjonalne  powiatu  wadowickiego,  Kalwaria	 Zebrzydowska	
2009,	s.	98.
16	 M.	Siewniak,	A.	Mitkowska,	Tezaurus sztuki ogrodowej, Warszawa	1998,	s.	118.
17	 Chodzi	tu	o	dekret	Józefa	II	obowiązujący	w	Galicji	od	1784	roku.	Na	mocy	tego	postanowienia	zakazywano	
w	nim	grzebania	zwłok	na	cmentarzach	przykościelnych,	ograniczono	prawo	do	stawiania	pomników,	ale	
przede	wszystkim	nakazano	usunąć	cmentarze	z	centrum	miast.
18	 Według	J.	Kolbuszewski,	Cmentarze,	Wrocław	1996,	w	tradycjach	kultury	ludowej	utrwaliło	się	przekonanie,	
że	miarę	znaczenia	zmarłego	we	wsi	daje	odległość,	w	jakiej	został	pochowany	od	kościoła	–	im	bliżej,	tym	
ważniejszą	i	godniejszą	poważania	był	osobą.
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X	wieku,	kiedy	to	kościół	troszczył	się	nieustająco	o	to,	by	zmarli	chowani	byli	na	
poświęconej	 ziemi19.	 Istotnym	 elementem	 cmentarza,	 a	 później	 ogrodu	 przyko-
ścielnego,	był	mur	oddzielający	strefę	sacrum	od	strefy	profanum.	Kościół	naka-
zywał	grodzenie	cmentarzy,	by	w	ten	sposób	chronić	 ich	świętość.	Symboliczną	
funkcję	miała	także	brama	sygnalizująca	„rytuał	przejścia”	–	wkroczenia	w	strefę	
sacrum.

5. OGRODY PRZY KOŚCIOŁACH DREWNIANYCH POWIATU WADOWICKIEGO

Dokonując	analizy	wybranych	ogrodów	przykościelnych,	można	zauważyć	pew-
nego	rodzaju	prawidłowość.	Ogrody	otaczające	kościółki,	które	podległy	renowacji	
(zwłaszcza	z	zewnątrz	lub	były	wielokrotnie	przebudowywane	na	przestrzeni	wieków),	
w	dużym	stopniu	odbiegają	od	historycznie	występujących	obsadzeń.	Można	zauwa-
żyć,	że	wiele	roślin	tam	posadzonych	to	gatunki	obce	i	tak	pojawiają	się	rododendro-
ny,	klony	palmowe,	cypryśniki,	hortensje	i	inne	gatunki,	będące	raczej	ozdobnymi	ak-
centami	w	przydomowych	ogródkach	(ze	względu	na	swój	pokrój,	barwę	i	wielkość)	
niż	 przy	 założeniach	 sakralnych.	 Wyjątkowo	 dużo	 tego	 typu	 nasadzeń	 wykonano	
w	Skawinkach,	gdzie	stworzono	układ	typowo	barokowy,	nienawiązujący	swą	formą	
do	tradycyjnej,	ludowej	formy	ogrodu	przykościelnego	(il.	5).	Istniejąca	tam	kompo-
zycja	jest	wyraźnie	geometryczna,	pasująca	bardziej	do	założeń	rezydencjonalnych	
o	barokowym	charakterze.	Oczywiście	należy	wspomnieć,	 że	wnętrze	kościoła	 jest	
utrzymane	w	stylu	barokowym,	który	w	swej	formie	jest	bardziej	ascetyczny	i	skłaniają-
cy	się	do	kultury	ludowej.	Nie	zadbano	także	o	wcześniej	wspomnianą	symbolikę	roślin.	
Kolejnym	przykładem	jest	otoczenie	drewnianego	kościoła	w	Radoczy	(il.	6).	Mimo	że	

19 Kolbuszewski,	op. cit.,	s.	42.

Il.	4.	Pomnik	nagrobny	na	 terenie	ogrodu	przykościel-
nego	(fot.	M.	Wilkosz-Mamcarczyk)

Ill.	4.	Sepulchral	monument	in	church’s	garden	(photo	
M.	Wilkosz-Mamcarczyk)
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Il.	6.	Plan	ogrodu	przykościelnego	w	Radoczy	(M.	Wilkosz-Mamcarczyk)

Ill.	6.	Plan	of	the	church’s	garden	in	Radocza	(M.	Wilkosz-Mamcarczyk)

Il.	5.	Plan	ogrodu	przykościelnego	w	Skawinkach	(M.	Wilkosz-Mamcarczyk)

Ill.	5.	Plan	of	the	church’s	garden	In	Skawinki	(M.	Wilkosz-Mamcarczyk)
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nie	ma	 tam	aż	 tak	dużej	 ilości	gatunków	niepasujących	 stylowo,	 to	wprowadzono	
elementy,	które	swą	formą	i	wielkością	nie	pasują	do	kubatury	świątyni.	Od	strony	pół-
nocnej	kościoła	zbudowano	ponaddwumetrowy	kamienny	kopiec	z	drewnianym	za-
daszeniem,	pod	którym	znajduje	się	figura	Chrystusa,	zaś	u	podnóża	kopca	ustawione	
są	kamienne	tablice	z	przykazaniami,	a	całość	„przepasana”	jest	ogromnej	wielkości	
różańcem.	 Tego	 rodzaju	wielkogabarytowa	 „rzeźba”	 ogrodowa	o	 rozbudowanym	
charakterze	przysłania	bryłę	świątyni,	a	w	zestawieniu	z	sąsiadującą	obok	niej	tablicą	
ogłoszeń	 i	wiekowym	pomnikiem	nagrobnym	 tworzą	chaos	 kompozycyjny.	Kolejny	
kościół	w	powiecie	wadowickim	w	Woźnikach	położony	jest	w	centrum	wsi	i	otoczony	
jest	niskim	kamiennym	ogrodzeniem	zwieńczonym	drewnianym	dachem.	Na	terenie	
ogrodu	znajduje	się	drewniana	dzwonnica.	Niedawno	wykonano	kamienną	ścieżkę	
prowadzącą	na	plebanię	i	do	głównego	wejścia.	Wokół	kościoła	nie	ma	żadnej	innej	
powierzchni	utwardzonej.	Zwracają	uwagę	wyraźne	braki	w	drzewostanie	(il.	7).

Wyjątkowo	pięknie	zachował	się	układ	kompozycji	roślin	wokół	kościoła	w	Tłu-
czani.	Świątynia	od	wielu	lat	nie	była	remontowana,	nie	podjęto	także	żadnej	 ini-
cjatywy	związanej	z	pielęgnacją	istniejącego	drzewostanu20.	Obiekt,	otoczony	wie-
kowymi	 lipami,	nie	posiada	utwardzonego	obejścia,	ale	zachowany	szkielet	kom-
pozycji	ogrodowej	pozwala	określić	zasięg	strefy	sacrum.	Położony	w	malowniczym	
miejscu	kościółek,	choć	nie	stanowi	dominanty	w	krajobrazie,	 idealnie	wpisuje	się	
w	pejzaż	wsi	(il.	8).	Podobnie	zachowany	jest	kościółek	w	miejscowości	Nidek	nie-
daleko	Andrychowa.	Pozostał	wokół	niego	stary	drzewostan	w	postaci	dębów	i	lip.	
Od	 strony	 północnej	 i	 wschodniej	 zachowało	 się	 drewniane	 ogrodzenie.	 Kościół	
obecnie	jest	nieużytkowany	i	budowla	graniczy	z	dużo	większym,	nowo	murowanym	
budynkiem	kościoła.	 Zauważalne	 są	próby	odgrodzenia	 się	od	 zabytkowego	bu-
dynku	kościoła,	tworząc	żywopłot	z	roślin	iglastych.	Pewne	zaniedbania	widoczne	
są	w	sposobie	pielęgnacji	drzewostanu,	gdyż	pojawiają	się	pojedyncze	sztuki	gatun-
ków	nierodzimych (il.	9).

20	 Jedyne	 prace,	 jakie	 dotychczas	 przeprowadzono	 w	 kościele	 Nawiedzenia	 Najświętszej	 Marii	 Panny	
w	Tłuczani	to	regulacja	i	umocnienie	brzegów	przepływającego	obok	potoku	–	inwestycja	wykonana	przez	
Małopolski	Zarząd	Melioracji	i	Urządzeń	Wodnych.

Il.	7.	Plan	ogrodu	przykościelnego	w	Woźnikach	(M.	Wilkosz-Mamcarczyk)

Ill.	7.	Plan	of	the	church’s	garden	in	Woźniki	(M.	Wilkosz-Mamcarczyk)
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Il.	8.	Plan	ogrodu	przykościelnego	w	Tłuczani	(M.	Wilkosz-Mamcarczyk)

Ill.	8.	Plan	of	the	church’s	garden	in	Tłuczań	(M.	Wilkosz-Mamcarczyk)

Il.	9.	Plan	ogrodu	przykościelnego	w	Nidku	(M.	Wilkosz-Mamcarczyk)

Ill.	9.	Plan	of	the	church’s	garden	in	Nidek	(M.	Wilkosz-Mamcarczyk)
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Równie	 dobrze	 zachowany	 jest	 układ	 kompozycyjny	 kościoła	w	Marcyporę-
bie.	Na	terenie	ogrodu,	od	strony	północnej,	znajduje	się	dzwonnica	z	1830	roku,	
wybudowana	w	stylu	klasycystycznym.	Obok	niej	znajduje	się	figura	Chrystusa,	zaś	
od	 strony	 południowo-wschodniej	 drewniany	 krzyż.	 Teren	 przykościelny	 dawniej	
otoczony	był	drewnianym	parkanem,	a	obecny	wybudowany	został	w	latach	80.	
XX	wieku	ze	słupków	z	kamienia	pokrytych	dachówką	i	drewnianych,	sztacheto-
wych	przęseł21.

Szkielet	kompozycji	ogrodowej	stanowi	ścieżka	wokół	kościoła,	wykonana	z	beto-
nowych	płyt	chodnikowych.	Wzdłuż	ogrodzenia	rośnie	starodrzew	lipowy,	który	wraz	
z	parkanem	wyznacza	granicę	pomiędzy	strefą	sacrum i profanum.	Niestety,	niektóre	
z	tych	drzew	ze	względu	na	swoją	kondycję	zdrowotną	zostały	przeznaczone	do	wy-
cięcia22	(il.	10).

W	Barwałdzie Dolnym	kościół	usytuowany	jest	tuż	przy	drodze	krajowej	pomiędzy	
Wadowicami	a	Kalwarią	Zebrzydowską,	stanowiąc	wyraźną	dominantę.	Ogród	oto-
czony	jest	XIX-wiecznym	murem,	wykonanym	z	kamieni	pochodzących	z	rozbiórki	po-
zostałości	zamku	barwałdzkiego23.	W	murze	rozmieszczone	są	stacje	Drogi	Krzyżowej,	
przy	których	zrobiona	jest	ścieżka	o	nawierzchni	z	płyt	chodnikowych,	która	dodatko-
wo	podkreśla	kamienne	obejście.	Kompozycja	ogrodowa	wydaje	się	być	typowa	dla	
świątyń	wiejskich,	choć	da	się	zauważyć	ubytki	w	drzewostanie	przy	ogrodzeniu	od	
strony	drogi,	a	także	nieudane	zabiegi	pielęgnacyjne	starych	drzew	(il.	11).

21	 Kucharczyk,	op. cit.,	s.	12.
22	 Na	podstawie	decyzji	wydanej	przez	Urząd	Gminy	Brzeźnica	po	wcześniejszej	konsultacji	z	Bielskim	Urzędem	
Wojewódzkim.
23	 M.	Michniewska,	M.	Duda,	S.	Wypych,	Kościoły drewniane Karpat. Polska i Słowacja,	Oficyna	Wydawnicza	
„Rewasz”,	Pruszków	2006,	s.	54.

Il.	10.	Plan	ogrodu	przykościelnego	w	Marcyporębie	(M.	Wilkosz-Mamcarczyk)

Ill.	10.	Plan	of	the	church’s	garden	in	Marcyporęba	(M.	Wilkosz-Mamcarczyk)
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Il.	11.	Plan	ogrodu	przykościelnego	w	Barwałdzie	Dolnym	(M.	Wilkosz-Mamcarczyk)

Ill.	11.	Plan	of	the	church’s	garden	in	Barwałd	Dolny	(M.	Wilkosz-Mamcarczyk)

Il.	12.	Plan	ogrodu	przykościelnego	w	Sosnowicach	(M.	Wilkosz-Mamcarczyk)

Ill.	12.	Plan	of	the	church’s	garden	in	Sosnowice	(M.	Wilkosz-Mamcarczyk)



328

Położony	prawie	na	granicy	powiatu	wadowickiego	kościółek	w	Sosnowicach	ma	
znacznie	mniejszy	 ogród	przyświątynny	 od	wcześniej	wymienionych.	 Teren	otoczo-
ny	jest	ogrodzeniem	wykonanym	z	drewnianych	balasek.	Na	terenie	ogrodu	znajdu-
je	 się	figura	Matki	Boskiej.	 Zadrzewienie	pojawia	się	 jedynie	z	dwóch	stron	kościoła	
i	większość	drzew	 rośnie	poza	 terenem	wyznaczonym	przez	ogrodzenie.	Niedaleko	
kościółka	widoczny	 jest	prosty	drewniany	krzyż	 z	cyfrą	 rzymską,	oznaczający	stacje	
Męki	Pańskiej,	 rozpoczynający	szlak	pokutny,	prowadzący	przez	polne	drogi	do	ko-
ścioła	w	Paszkówce	(il.	12).

6. ELEMENTY CMENTARNE W OGRODACH PRZYKOŚCIELNYCH

Przy	 trzech	 z	wymienionych	kościołów	pojawiają	 się	elementy	cmentarne	 świad-
czące	o	funkcji,	jaką	dawniej	pełnił	ogród	przykościelny.	Wskazuje	na	to	również	fakt,	
że	w	czasie	budowy	ogrodzenia	z	ziemi	wydobyto	sporo	ludzkich	kości.	Dwa	pomniki	
cmentarne	 znajdują	 się	przy	 świątyni	w	Marcyporębie.	Mimo	dekretu	 Józefa	 II	 obo-
wiązującego	na	terenie	Galicji,	ważne	osoby	pozwalano	chować	przy	świątyni.	 I	tak	
w	Marcyporębie,	obok	głównego	wejścia	do	kościoła	od	strony	zachodniej	(w	tradycji	
ludowej	długo	istniało	przekonanie,	że	miarę	znaczenia	zmarłego	określa	się	na	pod-
stawie	odległości,	w	jakiej	został	pochowany	od	kościoła	–	im	bliżej,	tym	ważniejszą	był	
osobą),	 stoi	grobowiec	 rodziny	Baumów,	właścicieli	 Kopytówki,	ufundowany	w	1830	
roku24.	Wśród	pochowanych	jest	baron	Józef	Baum	(1821–1883),	prezes	Rady	Powiato-
wej	Wadowickiej	i	poseł	na	Sejm	Krajowy	i	do	Rady	Państwa,	a	także	wiceprezes	Koła	
Polskiego	w	Wiedniu.	Pod	koniec	XX	wieku,	w	związku	z	przesunięciem	grobowca	prze-
słaniającego	główne	wejście,	usunięto	ostrosłupowe	zwieńczenie	i	schodkowe	obra-
mowanie.	Przy	ścianie	wschodniej	prezbiterium	znajduje	się	pomnik	właścicieli	Nowych	
Dworów	i	części	Brzeźnicy	–	Józefa	Kalasantego	z	Górki	Górczyńskiego,	ufundowany	
przez	jego	syna	w	1825	roku.	Tablica	ta	jest	niezwykłym	dowodem	miłości	syna	do	ojca,	
a	napis	na	tablicy	głosi:	„Błogosławioney	pamiątce	Józefa	Kalasantego	z	Górki	Gór-
czyńskiego,	Dawnego	Obywatela	Ojca	najlepszego	zmarłego	d.	4	marca	1825	w	64.	
wieku	życia,	nieutulony	w	żalu	syn	wdzięczny	wystawił”.	Syn	także	miał	swój	pomnik,	ale	
w	latach	70.	XX	wieku	został	on	rozebrany	i	złożony	poza	parkanem25.

W	parkanie	otaczającym	 kościół	w	 Barwałdzie	Dolnym	wmurowana	 jest	wyko-
nana	z	piaskowca	tablica	nagrobkowa	z	1682	roku	upamiętniająca	postać	księdza	
Waleriana	Stanisławskiego,	proboszcza	parafii,	który	podczas	swej	kadencji	dokonał	
wielu	pozytywnych	zmian	w	parafii,	w	tym	gruntownych	prac	remontowych	kościoła.

Ostatni	z	pozostałych	nagrobków	cmentarnych	znajduje	się	przy	kościele	w	Ra-
doczy	–	jest	to	klasycystyczny	nagrobek	Ignacego	Żarnowieckiego,	członka	rodziny	
współwłaścicieli	Radoczy,	pochodzący	z	1837	roku.	Nagrobek	jest	zaniedbany	i	nie-
zauważalny	w	zestawieniu	z	innymi	licznymi	elementami	małej	architektury	wokół	ko-
ścioła.

7. PODSUMOWANIE

Biorąc	pod	uwagę	powyższe	 rozważania	 i	 bazując	na	podanych	przykładach,	
należy	pamiętać,	że	elementy	wiejskiego	krajobrazu,	takie	 jak	świątynie,	krzyże,	ka-
pliczki	czy	cmentarze,	mają	duże	znaczenie	symboliczne,	pamiątkowe,	ale	są	także	

24	 Kolbuszewski,	op. cit.,	s.	144.
25	 Kucharczyk,	op. cit.,	s.	21-22.
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bogatym	dziedzictwem	polskiej	kultury	i	tradycji,	które	swoją	formą	są	ściśle	związane	
z	otaczającym	je	krajobrazem.

Przystępując	do	 jakichkolwiek	prac	konserwatorskich,	projektując	nowe	kompo-
zycje	wokół	zabytkowych	kościołów	drewnianych,	należy	zawsze	brać	pod	uwagę	
zależności	panujące	między	nimi,	bowiem	pominięcie	tak	ważnych	kwestii	może	pro-
wadzić	do	swoistego	rodzaju	dysharmonii	przestrzennej	pod	względem	kompozycyj-
nym	i	plastycznym.

Poddając	 ogólnej	 analizie	 drewniane	 kościoły	 wiejskie	 wraz	 z	 otaczającymi	 je	
ogrodami,	wnioskuję,	że	zarówno	świątynie,	jak	i	ogrody	wymagają	starannego	roz-
poznania	cech	kompozycyjnych	i	podjęcia	działań	na	rzecz	ich	zachowania	lub	re-
waloryzacji.

Opisane	w	opracowaniu	kościoły	(z	wyjątkiem	kościoła	w	Tłuczani)	zostały	objęte	
działaniami	konserwatorskimi.	Niestety,	w	przeważającej	części	konserwacja	dotyczy	
zabytków	znajdujących	się	wewnątrz	świątyń,	a	nie	zostały	podjęte	działania	mające	
na	celu	ochronę,	pielęgnację,	jak	też	doradztwo	obejmujące	wskazówki	dotyczące	
sposobu	rozmieszczenia	i	doboru	odpowiednich	gatunków.

Może	 fakt,	 że	od	przeszło	 tysiąca	 lat	architektura	 sakralna	wraz	 z	całym,	czę-
sto	 złożonym	 kompleksem	 ogrodowym	 budują	 ład	 kompozycyjny,	 pojawiają	 się	
w	panoramach	jako	znaki	–	dominanty,	kreują	sacrum	terytorialne,	potwierdzając	
tożsamość	miejsca,	uzmysłowi	nam,	 jak	ważnym	są	dziedzictwem	kulturowym	dla	
naszego	kraju26.
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